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AcouSort presenterar på Stora Aktiedagen i Stockholm den 30 

november för att tala om utvecklingen inom det intensiva 

cellterapiområdet 

 
Den 30 november 2022 presenterar vd Torsten Freltoft på Stora Aktiedagen i Stockholm. I sin presentation 
kommer Torsten att tala om bolagets kontinuerliga framsteg inom cellterapiområdet, ett område med 
potential att ha en enorm inverkan på framtidens medicinska behandlingar. Bolaget inledde nyligen ett 
samarbete med ett globalt life science-bolag verksamt inom cellterapiområdet. 
 
AcouSort bjuder in journalister, analytiker och aktieägare att delta i livesändningen på 
www.aktiespararna.se/tv/live. Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt. Du kan också ställa dina 
frågor till Torsten Freltoft genom att skicka ett SMS till 079 347 98 45 eller i Aktiespararnas livechatt, som du 
hittar i direkt anslutning till livespelaren.   
När: Onsdagen den 30 november 2022, klockan 19.30   
Var: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm 
Livesändning: www.aktiespararna.se/tv/live 
 

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 

Torsten Freltoft, VD 

Telefon: +45 2045 0854 

E-post: torsten.freltoft@acousort.com 

 

Om AcouSort 

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla 

produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter 

separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. 

Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör 

automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av 

nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets 

kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till 

diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets 

forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya 

diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, 

infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar. AcouSort AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets 

Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 

27, Box 7405, 103 91 Stockholm. 
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